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Üçüncü Baltık Denizi Balıkçılık Forumu, 15 Mayıs 2019, Tallinn

FLAG’lar kıyı balıkçılığını korumaya 
yardımcı oluyor
Tallinn’de düzenlenen Baltık Denizi Balıkçılık Forumu, balıkçılık idaresi, sanayi dernekleri, Balıkçılık Yerel Eylem Grupları, 
STK’lar, medya ve bilimsel kuruluşlar gibi farklı paydaşların, Baltık Denizi’nde sürdürülen balıkçılık faaliyetleri ve bunları 
iyileştirmenin yollarıyla ilgili sorunları tartışmak üzere biraraya geldiği bir etkinliktir. Etkinlik, Estonya Balıkçılık Alanları, 
Estonya Balıkçılık Derneği ve Estonya Balıkçılar Birliği ile işbirliği içinde, Tartu Üniversitesi Estonya Denizcilik Enstitüsü Balıkçılık 
Bilgi Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinliğin odak noktası Baltık Denizi’nde sürdürülen 
kıyı balıkçılığı, karşılaşılan zorluklar ve umutlardı.
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RAStech 2019, 13-14 Mayıs, Washington

Sektörde, RAS’ların gıda güvenliği 
açısından önemli bir role sahip 
olması bekleniyor 
Bu hafta, 21 ülkeden gelen akuakültür sektörü çalışanlarının katılımıyla RAStech 2019 fuarı ve konferansı Washington’da gerçekleşti. 
Dünyanın farklı yerlerinden gelen 70’in üzerindeki konuşmacının katılımıyla RAS odaklı eğitim oturumları şeklinde gerçekleşen 
konferansta RAS sistemlerinde sağlık ve hastalık yönetiminin yanı sıra bu sistemle faaliyet gösteren karides çiftlikleri, enerji 
optimizasyonu, mühendislik inovasyonları ve yem yönetimi vb. konular hakkında sunumlar yapıldı. 
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Polfish, 29-31 Mayıs 2019, Gdansk

Polfish 2019’da Müşteri Her  
Zaman Haklı
Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük deniz ürünleri fuarları arasında yer alan Polonya’nın tek deniz ürünleri fuarı Polfish, 13 ülkeden 
140 katılımcıya ve 23 ülkeden 4000’in üzerinde ziyaretçiye kapılarını açtı. Balık ve deniz mahsulü ithalatçıları ve ihracatçıları, işleme 
şirketleri, işleme, paketleme ve etiketleme ekipmanı üreticileri, sınai kimyasal şirketleri, nakliye ve lojistik hizmet sağlayıcıları ve 
daha pek çoğu, büyüyen ve değişen Polonya pazarını deneyimlemek üzere etkinliğe katıldı.
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Su ürünleri yetiştiriciliğinin istikbali, karada konuşlandırılmış devirdaim sistemleri ile 

açık denizlerdeki çiftliklerde

Önyargı ve cehalete gerçeklerle  

cevap verilmeli
Danimarka su ürünleri sektörünün kıdemli mensubu Brian Thomsen, uzun yıllardır Danimarka Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Örgütü’ne (Dansk Akvakultur) başkanlık ediyor. Derneğin temsil ettiği sektör –ürünlerin en yüksek uluslararası standartlarla 

üretildiklerini ıspat edercesine – dünyanın dört bir yanına balık, kabuklu deniz ürünleri ve alglerin yanı sıra balık yemi ihraç 

ediyor. Danimarka, başta devirdaimli sistemler olmak üzere, akuakültür ekipmanı ve sistemlerinin geliştirilmesinde liderler 

arasında yer alıyor. Öte yandan, Brian Thomsen, sektörün bütünüyle büyümesinin ve hem AB kurumlarının hem de Danimarka’nın 

kendi kurumlarının sağlam bir yasal çerçeve geliştirmesinin şart olduğunu söylüyor.
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Rusya’nın alabalık yetiştirme merkezi Karelya’da katma değere yapılan yatırım giderek artıyor

Kalite ve gıda güvenliği, alabalık 
ürünlerinin farkını ortaya koyuyor
Karelya Cumhuriyeti, soğuk suda yetiştirilen su ürünleri ve özellikle gökkuşağı alabalığı açısından en önde gelen bölge olarak 

biliniyor. Karelya, ideal sıcaklıkta kaliteli suların bulunduğu çok sayıdaki derin su rezervuarını da kapsayan doğal koşulları 

itibariye, Rusya’nın Kuzey Batı kesimindeki diğer bölgelerden ayrılıyor. 
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Akuakültürün Bugünü ve Yarını - Potansiyeli Gerçekleştirmek, 16-17 Mayıs 2019, Verona 

Avrupa’da Akuakültürün gelişimi 

için bir vizyon oluşturmak
FAO’nun düzenlediği State of World Fisheries and Aquaculture 2018 (2018 Yılında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin 

Küresel Durumu) Forumu’nda (SOFYA) akuakültür sektörünün diğer başlıca gıda üretim sektörlerinden daha hızlı büyümeye 

devam ettiği rapor edildi. Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa genelindeki düzenleyici kurumları, Avrupa akuakültür sektörünün 

küresel büyüme rakamlarına yakın bir büyümeye erişmesini sağlamak üzere tutarlı stratejiler ve programlar geliştirmeye ikna 

etmeye yönelik ‘Potansiyeli gerçekleştir” sözü, son birkaç yıl içerisinde bir slogana dönüştü.
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Su ürünlerinde sürdürülebilir büyümeyi destekleyen yeni çözümler

Omega-3 yağ asitleri balık yağı 
yerine mikroalglerden elde 
edilebiliyor
Balık yağı üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği ve nutrasötik sektörlerinin artan ihtiyaçlarını karşılaya yetmiyor. Esansiyel omega-3 yağ 

asitleri mikroalglerde da bulunmakla birlikte, mikroalglerden sağlanan omega 3 asitlerinin üretim kapasitesi şu ana kadar düşük 

düzeylerde kaldı. Ancak bu durum şimdi değişiyor ve bu alandaki gelişmeler hızlı bir ilerleme kaydediyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 

kullanılmak üzere alglerden (su ypsunlarından) elde edilen omega-3 yağ asitleriyle üretilen ilk yemler piyasaya sürüldü.
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ESTONYA

Virumaa FLAG hem üyelerine hem de üyesi olmayanlara fayda sağlıyor

Balıkçıların avlarına değer katıyor
Balıkçılık Yerel Eylem Grupları (FLAG olarak kısaltılır: Fisheries Local Action Groups), yerel ortaklıkların toplumun ekonomik, 
çevresel ve sosyal açıdan güçlü alanları üzerine kurulu bütünleşik bir kalkınma stratejisi tasarlamasına ve uygulamasına dayanan, 
önderliğini yerel halkın üstlendiği bir yerel kalkınma hareketini sürdürüyor. Söz konusu ortaklıklar, balıkçılık faaliyetlerindeki 
düşüşten etkilenen alanlarda istihdam ve yeni ekonomik fırsatlar yaratmayı amaçlıyor ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu ile 
diğer Avrupa fonları tarafından destekleniyor.
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ESTONYA
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ESTONYA

Estonya’da balık yemi ve balık yağı üreten bir tesis açılıyor

İşbirliği yaparak rekabette avantaj 
sağlanıyor
AB Balık Yemi Sekreterliği, Avrupa’daki toplam balık yemi ve balık yağı üretiminin yıllık olarak yaklaşık 600.000 metrik ton 
balık yemi ve 160.000 ton balık yağı olarak gerçekleşeceğini ve bu üretimin yaklaşık toplam değerinin yıllık 1 milyar Avro’ya denk 
geleceğini öngörüyor. Estonyalı Üretici Örgütleri, Avrupa pazarına girmek için yeni bir dernek kurdu.



ESTONYA
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ESTONYA
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ESTONYA

Tüketicilere balık ve deniz ürünü tüketimlerini arttırma konusunda teşvik

Taze balık satışlarını artırma 
yollarından biri: Promosyonlar
Estonya’da market sektörüne hem yerel hem de uluslararası perakende zincirleri hizmet ediyor. Maxima, Prisma, Coop, Rimi ve 
Selver hem pazar payı hem de mağaza sayıları bakımından bu zincilerin en büyükleri arasında yer alıyorlar. Bunlardan Selver ve 
Coop Estonya’nın kendi markalarıyken, geriye kalanlardan Maxima Litvanya’ya, Prisma Finlandiya’ya ve Rimi ise İsveç’e ait...
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ESTONYA
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ESTONYA
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LITVANYA

Öğrencilere yönelik balık yetiştiriciliği eğitim programı kesin bir başarıyla sonuçlandı

Farmed in the EU 
(*AB’de yetiştirilmiştir)
AB’nin “Farmed in the EU” kampanyası kapsamında akuakültür sektörünün tanıtımı için, örgün öğrenime devam eden çocukların 
Avrupa’da balık yetiştiriciliği hakkında bilgilendirildiği bir proje gerçekleştirildi.
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LITVANYA
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LITVANYA

FishNet, Litvanyalı tüketiciler için büyük boy alabalık üretiyor

İşleme tesisi yakında açılacak
Kültür alabalığı, Litvanya’da (sazanın ardından) en çok üretilen ikinci çift lik balığı haline geldi. Alabalık, kanallarda ve giderek 
artan oranda devirdaimli sistemlerde üretiliyor ve bu sayede nispeten az su kullanılıyor ve eşit derecede önemli olmak üzere, çevre 
üzerinde neredeyse hiç bir etki oluşmuyor.
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LITVANYA

Tarpupio g. 29, Mamavys

21169 Trakų r.

Litvanya

Tel.: 370 678 83328

ricardas@fishnet.nl

www.fishnet.lt

Direktör: Ricardas Stuglys

Operasyon Müdürü: Egidijus 

Leliuna

Üretim: yılda 200-250 ton

Ürün: 5 kg’lık strafor kutularda, 

içi temizlenmiş, buz üstünde 

balık

Balık büyüklüğü: 2 kg’a kadar

Pazarlar: Livanya

Çalışan sayısı: 4
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LITVANYA

Vasaknos iç pazara taze balığın yanısıra sıcak ve soğuk füme ürünler tedarik ediyor

Tarladan sofraya tamamen entegre
Litvanya’nın kültür balıkçılığı sektörü yıllar geçtikçe daha da çeşitleniyor. Ülkede en çok tatlı su türleri, sazan, turna balığı, Çin 
sazanı, sudak ve çamça balığı üretiminin yapıldığı gölet çift likleri bulunsa da, mersin balığı, yılan balığı ve Afrika yayın balığı gibi 
bazı egzotik türlerin yanısıra gibi gökkuşağı alabalığının üretimi de artıyor. Birçok çift çi, ürüne değer katmak için yetiştiriciliği 
işleme ile birleştiriyor ve böylece faaliyetlerinden beklediği getirileri arttırıyor.
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LITVANYA

  EUROFISH Magazine TR 2/2019 47



LITVANYA

Zarasai Bölgesi

LT-32311 Vasaknos

Lithuania

Tel./Faks:
Eposta: vasaknos@takas.lt

Direktör: Mr Algirdas  

Siukscius

Üretim Müdürü: Bayan 

Neringa Bagdanaviciene

Kuluçka İstasyonu Müdürü:
Jaunius Valiukend

Faaliyetler: Yetiştiricilik, 

işleme, stok destekleme için 

balık arz etme

Göletlerin yüz ölçümü: İki ayrı 

yerde, 160 ha ve 700 ha 

Türler: Sazan, gökkuşağı 

alabalığı, mersin balığı, yılan 

balığı

İşlenen ürünler: Sıcak ve soğuk 

füme balık, taze balık

Hammadde kullanımı: Haft ada 

10 ton 

Paketleme: Vakumlu ambalaj, 

MAP, strafor kutu

Pazarlar: Litvanya

Mobil mağazalar: 4 

Çalışan sayısı: 11 (işleme), 

3 (kuluçka istasyonu)

48 www.eurofishmagazine.com



Rusya, yurtiçindeki balık tüketimini teşvik etmek istiyor

Tüketici araştırması, tüketici 
alışkanlıkları ile ilgili önemli 
bilgileri ortaya koydu 
13-15 Eylül 2018 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen ikinci Uluslararası Balıkçılık Forumu’nda 
uluslararası balıkçılık faaliyetleri ve 2050 tahminlerinin yanısıra su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi, küresel tüketici piyasaları, 
yeni teknolojiler ve Rusya’da balık ürünü tüketiminin özendirilmesi de dahil olmak üzere gündemdeki muhtelif konuları içeren 
kapsamlı bir program sunuldu.
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Balıkçılar ve balık çiftlikleri için alternatif bir dağıtım şekli: doğrudan satış

Tedarikçiler ve alıcılar için ikna 
edici faydalar
Birçok gıda üreticisi, ürünlerinin bir bölümünü doğrudan tüketicilere satarak diğer ticaret biçimlerini aşmaya çalışır. Tarımsal 
ürünlerde uzun zamandır yaygın olan bir uygulama şimdi balık ve deniz ürünleri için de giderek daha çok rağbet görür hale 
geliyor. Bu pazarlama ilkesinin her iki taraf için avantajları vardır: üreticiler ürünlerini daha iyi fiyata satarken müşteriler de en 
taze ürünleri alır.
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Balık endüstrisinde büyük veri ve yapay zeka

Yeni yöntemler maliyetleri 
düşürürken verimliliği arttırıyor
Küresel bakıldığında, balık endüstrisi, bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda diğer birçok endüstrinin gerisinde kalıyor. 
Bu ileri teknolojiler şimdiye kadar ne balıkçılık sektöründe ne de su ürünleri yetiştiriciliğinde yeterince ilerleme kaydedebildi. 
Bununla birlikte, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, denizlerin durumunu iyileştirmek ve bu önemli sahada insan faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliğini sağlamak için bir yarış başladı.
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Güvenli ambalajında taze somon

Mowi Norway’de paslanmaz 
çelikten bir çember makinesi  
sükse yaptı 
Somon endüstrisi küresel çapta patlama yaşıyor. 2017 yılında, sektörün lider ülkeleri iki milyon tondan fazla somon üretti – Somon 
büyük rağbet gören bir balık... Giderek daha rekabetçi hale gelen somon endüstrisi, şirketleri ürün verimini ve kalitesini en üst düzeye 
çıkarmanın yollarını bulmaya zorluyor. Bunu başarmanın yollarından biri, üretim sürecinin tüm aşamalarının - yumurtlamadan 
paketlemeye kadar - dikkatli bir şekilde koordine edilmesi.. Eski adı Marine Harvest olan dünyanın en büyük çiftlikte üretilmiş 
Atlantik Somon tedarikçisi Mowi, kısa bir süre önce, üretim aşamaları arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla, gıda endüstrisi 
için özel olarak geliştirilmiş yeni bir paslanmaz çelik çemberleme makinesini test etti. Ulvan, Norveç’te tam otomatik bir üretim 
hattına entegre edilmiş olan Mosca Evolution SoniXs MS-6-VA, Ekim 2017’den bu yana taze balık dolu strafor kutuları bantlıyor. Şu 
ana kadar Mowi Norway ve Ulvan’da - yönetim kadrosundan makine operatörlerine - herkes güvenilir, kolay temizlenen çemberleme 
makinesinin yeni özelliklerine hayran kaldı.
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Su ürünleri yetiştiriciliği için teknoloji

Elektrik gerektirmeyen bantlı 
besleyici
FIAP Bantlı Besleyici, makul bir fiyat etiketinin altında, güvenilirlik, esneklik ve maliyet- etkinliğin mükemmel bir bileşimini 
sunuyor.
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Tag Sensors, Norveç

Tag Sensors artık lüks dünya 
pazarında
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AB üyesi olmayan kıyıdaş ülkelerle daha yakın bir diyalog kurulması Karadeniz Danışma 

Konseyi’nin öncelikleri arasında 

Ortak bir zemin oluşturmak  
zor olabilir
Yordan Gospodinov 2018 yılının sonundan bu yana Karadeniz Danışma Konseyi’nin başında bulunuyor. Danışma Konseyleri, çevre 
ve tüketici örgütleri gibi Ortak Balıkçılık Politikasından etkilenen diğer grupların yanı sıra balıkçıların temsilcilerini de içine alan 
paydaşların yönetimi ile ilgili faaliyetler yürüten bir örgüttür. Bu örgütler balıkçılık yönetimiyle ilgili sosyoekonomik, iletişim veya 
bölgeselleşme konularında Avrupa Komisyonu’na ve Üye Ülkeler’e öneriler sunuyor. BISAC, Karadeniz’e kıyısı bulunan Bulgaristan ve 
Romanya gibi AB Üyesi Ülkeler’i temsil ediyor. Kendisi de Bulgaristanlı olan Gospodinov, Karadeniz’i çevreleyen altı ülkeden ikisini temsil 
eden bu örgütün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak bazı konulara değindi.
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